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Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt
dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders
is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Een fout mag in de uitwerking van een opgave maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en tenzij in het antwoordmodel
anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 72 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regel

Voor het vak Management & Organisatie (nieuwe stijl) VWO is de volgende
vakspecifieke regel vastgesteld:

Voor rekenfouten worden geen punten afgetrokken. Wanneer echter de kandidaat bij een
berekening kennelijk verzuimd heeft door schatting controle op het antwoord uit te
oefenen, wordt voor deze fouten één punt afgetrokken tot een maximum van twee punten
per opgave.
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���� 4 Antwoordmodel

���� Opgave 1

Maximumscore 1
1 �� Het boekresultaat (winst of verlies) dat ontstaat bij verkoop van vaste activa

/deelnemingen.

Maximumscore 2
2 �� Niet, want in een beoordelingsgesprek staat de beoordeling van de prestaties van de

werknemer centraal. (Zijn onvrede, hetgeen zijn functioneren zou kunnen beïnvloeden,
kan tijdens een functioneringsgesprek aan de orde komen).

Maximumscore 1
3 �� Het recht van instemming / het recht op meebeslissen.

���� Opgave 2

Maximumscore 2

4 �� Solvabiliteit: × 100% = 162%

Maximumscore 3

5 �� Quick ratio: = 0,807 � 0,81

Maximumscore 1
6 �� Als de working capital ratio negatief is wil dat zeggen dat de vaste activa voor een

gedeelte gefinancierd zijn met kort vreemd vermogen.

Maximumscore 3

7 �� Cashflow per aandeel: = ƒ 7,86

Maximumscore 2

8 �� Dividendrendement: × 100% = 4,4%

Maximumscore 3

9 �� Rtv: × 100% = 10,8%

Maximumscore 2
10 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• Als Boskalis in 1998 kort vreemd vermogen had afgelost in plaats van het lang vreemd
vermogen zou dat een positieve uitwerking gehad hebben op de liquiditeitsratio’s.

• Omzetting van kort vreemd vermogen in lang vreemd vermogen heeft een positieve
invloed op de liquiditeitsratio’s zonder nadelige invloed te hebben op de
financieringsstructuur van Boskalis.

• De berekende ratio’s zijn momentopnamen.

Maximumscore 1
11 �� Bij het rendement op beleggingen spelen de koerswinsten een rol.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
12 �� a: De solvabiliteit is, volgens informatiebron 4 minimaal 150% geweest in deze periode.

Aan deze richtlijn is voldaan.
b: De current ratio, de quick ratio en de working capital ratio zijn alle drie in de drie
opvolgende jaren gedaald. Deze ontwikkeling is negatief, de liquiditeitspositie is
verslechterd.
Aan deze richtlijn is niet voldaan.
c: De cashflow is in deze periode (vraag 7) niet gedaald.
Aan deze richtlijn is voldaan.
d: De rentabiliteit van het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen is in deze periode
(vraag 8) steeds meer dan 6% geweest.
Aan deze richtlijn is voldaan.
e: Het rendement op de belegging moet minimaal 10% zijn. In 1997 wordt 6,4% gehaald
en in 1998 wordt een negatief rendement gehaald.
Aan deze richtlijn is niet voldaan.

Opmerking
In het antwoord moeten de richtlijnen besproken worden. De leerling moet, volgens de
richtlijnen ook de eisen waaraan niet voldaan wordt nader in ogenschouw nemen.
Afwijkende adviezen, indien juist gemotiveerd, dienen natuurlijk als juist beoordeeld te
worden.

Maximumscore 3

13 �� Marktaandeel vrije baggermarkt: × 100% = 19,1%

Maximumscore 1
14 �� Bij een marktaandeel van 19% kan men, gezien het aantal aanbieders spreken van een

vooraanstaande plaats op de afzetmarkt.

���� Opgave 3

Maximumscore 1
15 �� fabrikantenmerk

Maximumscore 1
16 �� voorbeelden van een juist antwoord:

• Bij een eigen spaarsysteem kan men extra spaarpunten geven bij aanschaf van private
labels.

• Kortingsacties (kassakorting) voeren bij aanschaf van private labels.
• Extra airmiles geven bij aanschaf van private labels.

Maximumscore 2
17 �� voorbeelden van juiste antwoorden:

• Private labels kennen hogere winstmarges.
• Met private labels kan men zich beter onderscheiden van ander supermarkten.
• Met private labels probeert men de klanten te binden.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 4

Maximumscore 2
18 �� TCK is een horizontale lijn ter hoogte van � 300.000,– van q = 0 tot en met q =110.000 

Opmerking
Een punt in mindering brengen als de lijn voorbij de beschikbare productiecapaciteit is
doorgetrokken.

Maximumscore 2
19 �� Bij 80.000 stuks is de verkoopwinst � 200.000,-. Dus de winstmarge is � 2,50 per stuk.

De verkoopprijs zonder BTW is         = � 8,– per stuk.

De kostprijs is 8 – 2,50= � 5,50.

Omdat de constante kosten per product              = � 4,29 zijn, zijn de variabele kosten per 

product 5,50 – 4,29= � 1,21

Maximumscore 2
20 �� Zie grafiek bij vraag 18

Opmerking
Uitsluitend 0 of 2 punten toekennen.

���� Opgave 5

Maximumscore 1
21 �� Financial leasing en operational leasing.

Maximumscore 2
22 �� Financial leasing, want 

het risico van waardedaling van het pakket aandelen ligt bij de lessee/ 
het contract is niet opzegbaar binnen de eerste vijf jaren.

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

bedragen van
deelresultaten

in euro's
(x 100.000)
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productie en afzet (x 10.000 stuks)productie en afzet (x 10.000 stuks)

Verwachte bezettingsresultaat en verkoopresultaat voor Fabrico N.V. in 2001

Verkoopresultaat
TCK

Bezettingsresultaat

q*
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Maximumscore 2
23 �� 1,009612 = 1,1214815 � 12,15% per jaar.

Maximumscore 2
24 �� Na 5 jaar is de eindwaarde van de aflossingen:

44,40 ×                                 =  44,40 × 81,40196351 = 3.614,25

dus de schuldrest is 21.400,63 – 3.614,25 = � 17.786,38

Maximumscore 3
25 ��

Maximumscore 2
26 �� Overwaarde huis = 215.000 – 191.946,13 = � 23.053,87

Beschikbare middelen: 23.053,87 – 250 = � 22.803,87
Dit bedrag is meer dan het benodigde bedrag van � 21.400,63

Maximumscore 2

27 �� Contante waarde =            = � 15.505,14

Maximumscore 3
28 ��

De keuze is beperkt tot leasen en de tweede hypotheek.
Een tweede hypotheek heeft de voorkeur boven „leasen” want:
Voorbeelden van een juiste motivatie:

• De tweede hypotheek kent bij dezelfde termijnbetalingen een lagere schuldrest na 5 jaar.
• Het bedrag van de tweede hypotheek is hoger dan het aankoopbedrag van het

aandelenpakket. Jan houdt geld over.

Opmerking
Voor het vaststellen welke financieringsvormen mogelijk (niet mogelijk) zijn 2 punten
toekennen. Voor de motivatie van de vaststelling welke financieringsvorm het goedkoopst is
1 punt toekennen.
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���� Opgave 6

Maximumscore 2
29 �� Het bedrijfsresultaat bedraagt:

omzet  22.100 × 100 = � 2.210.000,–
bedrijfskosten:
grondstofkosten � 146.523,–
loonkosten � 563.040,–
machinekosten � 1.082.150,–

� 1.791.713,–
bedrijfsresultaat � 418.287,–

Maximumscore 2
30 �� Bezettingsresultaat:

(22.500 – 22.100) × 37,50 = � 15.000,– nadelig

Maximumscore 4
31 �� Prijsverschil grondstoffen:

(5 –            ) × 28.730 = � 2.873,– nadelig

efficiencyverschil grondstoffen:
(1,25 × 22.100 – 28.730) × 5 = � 5.525,– nadelig

Antwoorden Deel-
scores
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���� Opgave 7

Maximumscore 8
32 �� Liquiditeitsbegroting van Bontroal 1e kwartaal 2001 in euro's 

Toelichting:

Debiteuren: 270.000 + (    × 1.800.000 × 0,22)

Crediteuren: 70.000 + (     × 1.800.000 × 0,45)

Interest 8% hypothecaire lening: 0,08 × 400.000

Opmerkingen
• voor de berekening van het juiste debiteurenbedrag 2 punten toekennen
• voor de berekening van het juiste crediteurenbedrag 2 punten toekennen
• voor de berekening van het juiste loonbedrag 1 punt toekennen
• voor een juiste berekening van mutatie liquide middelen, stand 1-1-2001 en stand liquide

middelen 31-3-2001 in totaal 1 punt toekennen
• voor het juist invullen van de overige posten maximaal 2 punten toekennen
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